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HOTĂRÂREA NR.129 
Din 29 Noiembrie 2012 

privind aprobarea schimbări i destinaţiei unui imobil aparţinând 
domeniului privat al oraşului Buftea din centrală termică definită 

"Clădire anexă CTS" în spaţiu de joacă pentru copii 

Consiliu/local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specia litate al Serviciului de Achiziţ i i Publice şi Investiţ i i; 
• Avizul Comisiei Buget Finanţe şi al Comisiei Juridice ş i de D isciplină ; 

• Avizul Comisiei pentru Agricu ltură ş i Mediu ; 
• Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului ş i de Urbanism ; 

În conformitate cu prevederile art. 36· alin. (2) lit. c) . al in. (5) , alin. (9) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republ icată , cu mod ifică r i le ş i completări le 
ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1 ), art.1 15 lit. b) din Legea nr. 215/2001 a admini straţ ie i publice 
locale, republicată , cu mod ificări le şi completări le ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) Se a probă schimbarea destinaţiei imobilului - clădi re situat în Buftea, strada 
23 August nr. 4A, judeţ Ilfov, din centrală term ică defi n ită "Clăd i re anexă CT5" în spaţiu 
de joacă pentru copii, beneficiar Oraşu l Buftea. 

(2) lmobilul prevăzut la alin. (1) aparţine domeniului privat al oraş ul ui Buftea, 
fiind identificat la poziţia 44 din Anexa la Hotă rârea Consiliului Local nr. 27.09.2008 
privind atestarea domeniului privat al oraşu lui Buftea. 

Art. 2. Sumele aferente rea l izării amenajărilor ce se impun în vederea funcţionări i 
obiectivului prevăzut la art.1 se suportă din bugetul local. 

Art. 3. Secretarul oraşu lui Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri ş i comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
servici ilor de SR · - · a~~ftn vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţ iei Prefectului judeţulu i 
Ilfov. q. o .. __ 1-<! 
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